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UMOWA NR [_]
zawarta w dniu [_] 2020 roku, w Poznaniu pomiędzy:
Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu,
ul. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000003220, posługującym się nadanym jej Numerem Identyfikacji
Podatkowej: 778-11-28-565 oraz REGON: 630863147.
zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
[_] - [_]
a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
Spółką działającą pod firmą [_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe są
przechowywane w [_], posługującej się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem
REGON [_]
zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
[_] - [_]
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) [_], prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą [_] z siedzibą przy ulicy [_], kod
pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej [_], Numerem Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
Strony zgodnie oświadczają, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu niniejszej Umowy (zwanej dalej:
„Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W związku z powyższym
nie będą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentującej w przypadku jakichkolwiek sporów
mogących wyniknąć z Umowy.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na podstawia art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).
Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również „Stroną”, zaś wspólnie „Stronami”,
zawierają niniejszą Umowę, o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa implantów biowchłanialnych, cementu kostnego,
substytutu kostnego wchłanialnego oraz niewchłanialnego dla Specjalistycznego Zespołu Opieki
Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w tym na :
a) - zamówienie częściowe nr 1 ……………………..,
b) - zamówienie częściowe nr 2 ……………………..,
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c) - zamówienie częściowe nr 3……………………… 1,
2. Szczegółowy wykaz zawierający rodzaj, ilość i cenę przedmiotu Umowy zawiera załącznik
do Umowy - Formularz cenowy, stanowiący integralną część Umowy.
3. Podane ilości są maksymalnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dopuszcza się dokonanie przez
Zamawiającego przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi, przy
zachowaniu maksymalnej wartości, co nie będzie stanowić zmian postanowień umowy w stosunku do
treści oferty.
4. Wykonawcy w przypadku nie wykorzystania wartości Umowy, określonej w § 3 ust 1 nie przysługują
żadne roszczenia.
§2
1. Wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami przewidzianymi
dla asortymentu, sukcesywnie w okresie, bądź do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację
przedmiotu Umowy określoną w § 3 ust. 1 Umowy
2. Realizacja Umowy odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach określonych pisemnym zamówieniem
przesłanym faksem lub pocztą elektroniczną. Dostawa partii towaru następować będzie w ciągu 3 dni
roboczych od przesłania zamówienia.
3. Wykonawca na swój koszt dostarczy przedmiot Umowy do Apteki Szpitalnej przy
ul. Krysiewicza 7/8 w Poznaniu od godz. 8ºº do godz. 13ºº i rozładuje przedmiot zamówienia
w miejscu wskazanym przez pracownika Zamawiającego. W przypadku, gdy dzień dostawy będzie
dniem ustawowym wolnym od pracy, dostawa winna być dokonana w pierwszym dniu roboczym po tym
terminie.
§3
1. Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości:
Wartość brutto: ……………………………….
(słownie: …………………………………………………………………)2.
2. Ustalona cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostarczeniem towaru w tym koszty transportu.
3. Cena podana w ofercie nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy. W przypadku zmiany
podatku VAT cena netto nie ulegnie zmianie, zostanie do niej doliczony podatek VAT w obowiązującej
wysokości.
4. Zamawiający w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku asortymentu będącego
przedmiotem Umowy dopuszcza zmianę na nowy asortyment o tych samych bądź lepszych parametrach
po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
5. Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w wersji elektronicznej na adres platformy
www.efaktura.gov.pl
6. Płatność dokonywana będzie na konto bankowe Wykonawcy:…………...…………………………………..3.
§4
1. Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie każdej partii przedmiotu Umowy
do Zamawiającego, w terminie do 60 dni od daty dostarczenia towaru do apteki szpitalnej, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Strony ustalają możliwość negocjowania odroczenia terminu płatności.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W razie nie uregulowania
przez Zamawiającego płatności w uzgodnionym terminie Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia.
4. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przekazać wierzytelności wynikającej z Umowy
na osoby trzecie.
§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy tj. od dnia……………do dnia …………….roku4.
2. Zamawiający zastrzega, że realizacja dostawy objętej Umową w okresie od 01.01.2021 r.
do ……………2021r. 5 będzie uzależniona od posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych
w zatwierdzonym planie finansowym na 2021 r. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy
w terminie 30 dni od daty jego zatwierdzenia.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 2 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
jedynie za zrealizowane dostawy.

Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zbędny zapis zostanie usunięty
Zapis dotyczy odpowiedniego zamówienia częściowego. Na etapie zawarcia umowy zapis zostanie uzupełniony
3 Na etapie zawarcia umowy zapis zostanie uzupełniony
4 Na etapie zawarcia umowy zapis zostanie uzupełniony
5 Na etapie zawarcia umowy zapis zostanie uzupełniony
1
2
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§6
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot Umowy jest wolny od wad.
2. W razie stwierdzenia wad lub braków Zamawiający złoży pisemną reklamację Wykonawcy,
który zobowiązuje się załatwić ją niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania.
3. Zamawiający w chwili odbioru asortymentu jest zobowiązany do zbadania czy dostawa
jest pod względem ilościowym zgodna z załączonymi dokumentami, w szczególności z zamówieniem
pisemnym, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy.
4. Nie udzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 2 równoznaczne
jest z uwzględnieniem reklamacji.
5. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres umowy do posiadania aktualnych dokumentów na cały
dostarczany asortyment tzn.: pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (świadectw rejestracji) w Polsce lub
pozwolenia wydanego przez Radę lub Komisję Europejską lub innych dokumentów dopuszczających do
obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ważność dokumentu wygasa w trakcie
realizacji dostaw, wykonawca zobowiązany jest we właściwym czasie do złożenia wniosku o
przedłużenie ważności świadectwa bądź pozwolenia i po jego uzyskaniu do niezwłocznego przekazania
w formie kserokopii do Zamawiającego.
§7
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości umownej brutto, gdy któraś ze Stron odstąpi od Umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 5% wartości brutto niedostarczonego w terminie zamówionego asortymentu za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż opóźnienie nie może trwać dłużej
niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu asortymentu tej samej ilości i tego
samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu,
zaistniałą różnicą obciąży Wykonawcę.
2. Zamawiający może, w razie wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy, wyznaczyć
dodatkowy termin dostarczenia asortymentu, nie rezygnując z kary umownej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego wynagrodzenia
Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę.
Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z tego prawa.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość uzyskanej kary nie pokrywa wartości poniesionej
szkody.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do:
a) realizowania dostaw częściowych zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego odrębnymi
zamówieniami częściowymi.
b) realizowania złożonych przez Zamawiającego zamówień częściowych własnym staraniem,
na własny koszt i ryzyko.
c) uwzględnienia reklamacji dotyczących ilości i jakości dostarczonego przedmiotu Umowy poprzez
uzupełnienie braków lub wymianę na inny bez uszkodzeń, za zasadach określonych w § 6 Umowy.
§9
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) odbioru dostarczonego przedmiotu Umowy w ilości i miejscu dostawy zgodnie ze złożonym
zamówieniem częściowym.
b) sprawdzenia dostarczonego przedmiotu Umowy pod względem ilości i jakości oraz zgodności
ze złożonym zamówieniem.
c) zapłaty
za
dostarczony
przedmiot
Umowy
zgodnie
z
postanowieniami
Umowy.
§ 10
Do kontaktów w sprawie realizacji Umowy wyznacza się:
a) ze strony Zamawiającego:…………………….. tel: …………., email:…………………….
b) ze strony Wykonawcy: …………………………tel.: …………, faks: ……………, email…….......

§ 11
1. Przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron, którego
skutki są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części,
na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej
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staranności. W szczególności za siłę wyższą uznaje się pożar, powódź, epidemię, trzęsienia ziemi,
awarię zasilania lub naturalnych źródeł energii, huragany i inne katastrofy naturalne, a także stany
nadzwyczajne i wyjątkowe, w tym stan wojny, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan epidemii, stan
zagrożenia epidemicznego, a także strajki, bojkoty, zamachy terrorystyczne, blokady komunikacyjne
o charakterze ponadregionalnym, a także przypadki wydawania przez władze krajowe i lokalne aktów
prawnych wprowadzających ograniczenia, nakazy lub zakazy określonego zachowania się, niezależnie
od formy takiego aktu oraz tego czy zagrażają w chwili obecnej.
2. W razie wystąpienia przypadku "siły wyższej" mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie
postanowień Umowy, strona dotknięta „siłą wyższą”, zostaje zwolniona ze swoich zobowiązań
wynikających Umowy, na czas występowania „siły wyższej”, a uzgodnione terminy zostaną odpowiednio
przedłużone.
3. W razie wystąpienia przypadku "siły wyższej" strona, która ze względu na "siłę wyższą" nie może
zrealizować swoich zobowiązań jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą stronę oraz
podać dane na temat okoliczności "siły wyższej" oraz ich wpływu na realizację zobowiązań.
4. Po ustaniu "siły wyższej" strona dotknięta działaniem "siły wyższej" jest zobowiązana niezwłocznie
powiadomić pisemnie drugą stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń "siły wyższej".
Po otrzymaniu zawiadomienia strony ustalają nowy termin realizacji Umowy.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

§12
Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z umowy prawa lub obowiązki Wykonawcy nie mogą być
przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności (art. 509 Kodeksu Cywilnego).
Strony zgodnie postanawiają, że wynikające z umowy wierzytelności Wykonawcy nie mogą być
przedstawiane do potrącenia (art. 498 Kodeksu Cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego.
Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności.
Należności wynikające z umowy łącznie z odszkodowawczymi i odsetkowymi nie mogą być
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelkie powiadomienia, zgody, akceptacje, zatwierdzenia itp., składane przez Zamawiającego
w związku z umową, mogą być przesłane Wykonawcy również drogą elektroniczną na adres e-mail
Wykonawcy podany w Umowie lub na inny wskazany pisemnie Zamawiającemu przez Wykonawcę
adres e-mail, ze skutkiem doręczenia bez obowiązku składania podpisu elektronicznego.
Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby
Zamawiającego Sąd Powszechny.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
W trakcie realizacji umowy, w przypadku konieczności dostępu Wykonawcy do danych osobowych ze
zbiorów prowadzonych przez Zamawiającego, stosownie do art. 28 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016
r., str. 1-88), Strony postanawiają zawrzeć, przed uzyskaniem przez Wykonawcę dostępu do danych
osobowych ze zbiorów, o których mowa powyżej, umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych według wzoru określonego przez Zamawiającego. W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę
podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, Zamawiający wstrzyma się z udostępnieniem Wykonawcy wszelkich danych osobowych. W takim przypadku wszelkie ryzyka związane
ze wstrzymaniem się przez Zamawiającego od udostępnienia Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych obciążają Wykonawcę.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
Załącznik do Umowy- Formularz cenowy
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